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ПРАВОЗАХИСНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Я вірю, що з кожним роком збільшується критична маса
людей, зацікавлених у змінах та співпраці. Ці люди є серед
представників неурядових організацій, влади та пересічних
громадян. Критична маса свідомих громадян – саме те, що
потрібно правозахисному руху в Україні.
Леся Василенко,
Голова ГО «ВПО «Юридична Сотня»

Наша місія:

Підвищення правової свідомості ветеранів, які брали участь у російсько-українській
війні, розвиток спроможностей ветеранської спільноти як активного учасника
суспільно-політичних процесів.

LEGAL100.ORG.UA
facebook.com/yursotnya
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ГАРЯЧА ЛІНІЯ 0 800 308 100
Завданням проекту безоплатної правової допомоги «Юридичної Сотні» є допомога
у вирішенні правових питань у сфері ветеранських справ, шляхом інформування та
роз’яснення про права та свободи військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх
сімей, порядок їх реалізації та відновлення у випадку їх порушення.

15580 загальна кількість звернень за 2018 рік
47% осіб повертаються за допомогою знову
11579 військовослужбовці
3825 треті особи (члени сім’ї, родичі, волонтери, органи
державної влади та місцевого самоврядування тощо)
176 члени сімей загиблих

вперше звернулись

7991

2628
жінки

7589

повторно звернулись

12952
чоловіки

Найпоширеніші питання:

• Звільнення з безстрокових контрактів у 2018 році
• Отримання земельних ділянок
• Виплата грошового забезпечення
• Житлові програми та квартирний облік

Наталія Шумінська
Координаторка гарячої лінії
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ЮРИСТИ-ВОЛОНТЕРИ ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ
84 юристи-волонтери підтримали проект безоплатної правової допомоги учасникам російськоукраїнської війни протягом 2018 року.
Зустріч юристів-волонтерів «Юридичної Сотні», 19 січня 2018 року

«Юридична Сотня» запрошує студентів юридичних факультетів для проходження виробничої практики. Наша
дружня команда завжди готова поділитися досвідом щодо усіх напрямів діяльності: правової допомоги, аналітики
та нормопроектування, проектного менеджменту. Після завершення студенти отримують сертифікат.
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ

Кушнєр Олексій

Волинська обл.

Дубовенко Вікторія
Дніпропетровська обл.

Ковцун Христина
Львівська обл.

Красов Антон
Кіровоградська обл.

Сімакіна Інна
Чернігівська обл.

Щербатюк Тарас
Черкаська обл.

Лобанова Оксана
Миколаївська обл.

Донець Артем
Харківська обл.

Регіональні представництва забезпечували протягом 2018 року: надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; онлайн-консультації; консультації під час групових зустрічей; складання запитів,
позовних заяв, консультації ГО та ветеранських організацій; взаємодію з органами місцевого самоврядування для вирішення системних питань.
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VETERAN HUB
22 жовтня 2018 року «Юридична Сотня» стала однією з 10
організацій-резидентів Veteran Hub.
Veteran Hub – це простір для громадських організацій, що працюють у сфері
ветеранських справ. В просторі Veteran Hub відвідувачі можуть отримати
юридичні консультації, допомогу у складанні документів (заяв, рапортів, скарг) та працевлаштуванні,
психологічну підтримку, послуги з медіації конфліктів та каністерапії. Клієнтами Veteran Hub є ветерани,
військовослужбовці, курсанти, поліціянти, рятувальники, члени їхніх родин, а також колишні полонені, члени
родин полонених, зниклих безвісти, заручників та загиблих.
З моменту відкриття Veteran Hub юристи «Юридичної Сотні» надали 25 особистих правових консультацій та
склали 30 юридичних документів (заяв, рапортів, скарг, звернень, судових позовів).
Розклад роботи Veteran Hub:
Пн – Пт: 1000 – 2100
Сб – Нд: 1100 – 1800
м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42, 20-й поверх (Телецентр «Олівець»)

У просторі «Veteran Hub» відбуваються щомісячні зустрічі Міністра у справах ветеранів Ірини Фріз з
представниками громадського сектору для обговорення актуальних питань роботи новоствореного
міністерства та щомісячні зустрічі з ветеранами.
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VETERAN HUB
Veteran Hub об’єднав десять громадських організацій:
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«Юридична сотня»
Сотня» -—Інформування
безоплатна правова допомога учасникам АТО

ІНФОРМУВАННЯ
ПАМ’ЯТКИ УЧАСНИКАМ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Юристи «Юридичної Сотні» адаптують складні формулювання численних законодавчих актів простою мовою у формі
коротких пам’яток, присвячених найактуальнішим питанням соціально-правового забезпечення учасників російсько-української війни. Всі пам’ятки проходять редакцію та затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади.
Кожна пам’ятка розробляється на підставі аналізу практики застосування чинного законодавства та містить покрокову
інструкцію щодо оформлення необхідних документів та особливостей забезпечення прав та соціальних гарантій.
41 пам’ятку було розроблено «Юридичною Сотнею»
Електронні версії пам’яток
«Юридичної Сотні» завантажуйте на сайті

legal100.org.ua/diialnist/pamiatky

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКАМ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Загальний наклад — 7000 примірників.
Пам’ятки розповсюджувалися за індивідуальними замовленнями, які надходили на гарячу
лінію «Юридичної Сотні», а також серед відвідувачів Veteran Hub. Пам’ятку було передано
для потреб волонтерських пунктів на вокзалах (у місті Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві),
розповсюджено через організацію «Укроп Холл», у державні структури - Державну службу у
справах ветеранів війни та учасників АТО, Генерального Штабу Збройних Сил України, окремі
військові частини, військкомати, ветеранські госпіталі, військово-цивільні адміністрації, центри
безоплатної правової допомоги.
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9 НОВИХ ПАМ’ЯТОК РОЗРОБЛЕНО
«ЮРИДИЧНОЮ СОТНЕЮ» У 2018 РОЦІ
Воєнний стан
Пам’ятка підготовлена спільно з Генеральним Штабом Збройних Сил України та пояснює наступні питання: що передбачає режим воєнного стану, чи можливе звільнення з контракту, надання відпустки під
час воєнного стану.
Гарантії соціального захисту ветеранів війни в трудових правовідносинах
Пам’ятку підготовлено спільно з адвокатами Комітету АТО НААУ Марією Островською, Лесею Кляровською, Наталією Фещик та Надією Івашковою. В основу пам’ятки були покладені успішні кейси з
захисту учасників бойових дій в судових процесах у всіх регіонах України щодо виплати середньомісячної заробітної плати під час перебування в АТО/ООС, збереження посади за попереднім місцем
роботи та ін.
Психологічна реабілітація
Пам’ятка роз’яснює механізм отримання послуг з психологічної реабілітації учасникам російсько-української війни, зокрема, хто проходить психологічну реабілітацію: як можна скористатися послугами з психологічної реабілітації, на які послуги спрямовується відшкодування коштів та в якому розмірі.
Фінансування ветеранських ГО
У пам’ятці міститься інформація щодо процедури отримання фінансування для громадського об’єднання ветеранів: від формування конкурсної пропозиції, проведення конкурсу до подальшої реалізації
отриманих коштів.
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)
Пам’ятка ілюструє покрокову процедуру проведення медико-соціальної експертної комісії, яка визначає відсоток втрати працездатності, встановлює групу інвалідності та визначає потребу у протезуванні. На сайті «Юридичної Сотні» також можна знайти зразки усіх необхідних документів для проходження МСЕК.
Форми власного бізнесу
Що обрати: ФОП чи ТОВ? Для тих, хто вирішив започаткувати власну справу, «Юридична Сотня» підготувала пам’ятку, у якій пояснюються переваги та недоліки організаційно-правових форм господарювання, що таке КВЕД та покроковий механізм державної реєстрації ФОП та ТОВ.

Місцеві програми м. Кропивницького
Пам’ятка про додаткову соціальну підтримку, яка надається учасникам російсько-української війни у
місті Кропивницькому.

Місцеві програми м. Чернігова та Чернігівської обл.
Пам’ятка про додаткову соціальну підтримку, яка надається учасникам російсько-української війни у
місті Чернігові та Чернігівській обл.

Програма «Власний дім»
Учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення житлом. У пам’ятці міститься інструкція щодо встановлення на квартирний облік та критерії для можливості реалізації права на поліпшення житлових умов.
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Пам’ятки, розроблені «Юридичною Сотнею», були розповсюджені серед волонтерських
організацій по всій Україні.

ДОЛУЧИТИСЯ ДО ДРУКУ ПАМ’ЯТОК
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ
Координаторка
Марія Звягінцева
mary.zvg@gmail.com
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ЮРИДИЧНІ БОТИ
На веб-сайті LEGAL100.ORG.UA у розділі «Пам’ятки» ви зможете знайти юридичні боти, які
були розроблені для більш зручного користування пам’ятками.

Привіт, це бот-консультант Юридичної сотні. Тисніть
кнопки – отримуйте відповіді.

Консультація

Який контракт Ви бажаєте укласти?

Online

Виберіть відповідь
Під час навчання у ВВНЗ: для курсантів
вищих військових навчальних закладів
та військових навчальних під- розділів
вищих навчальних закладів

Соціальні гарантії:
У разі підписання першого контракту (30 березеня
2018 року) – виплата одноразової грошової
допомоги. (станом на 2018 рік: 14 096 грн (вісім
прожиткових мінімумів) для осіб рядового складу,
15 858 грн (дев’ять прожиткових мінімумів) для осіб
сержантського і старшинського складу, 17 620 грн
29 юридичних ботів було розроблено у 2018 році
Юридичні боти допомагають розібратися у питаннях:

Програми «Власний дім» та забезпечення житлом
Медичних питаннях
Прийняття до громадянства
Звільнення з контракту
Одноразової грошової допомоги
МСЕК
ВЛК
Грошової допомоги особам з інвалідністю
Щорічної разової грошової допомоги
Укладання контракту
Трудових прав
Статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
Статусу члена сім’ї загиблого

Пільг на ремонт
Пільг на проїзд
Протезування
Оформлення земельних ділянок
Отримання громадянства України
Опалення приміщення
Надання статусу учасника бойових дій
Мобілізації
Пільг на житлово-комунальні послуги
Виплат сім’ям загиблих
Банків та кредитів
Cанаторно-курортного лікування

15

«Юридична сотня» - Інформування

ВЕБІНАРИ
Юристи «Юридичної Сотні» у прямому ефірі консультують щодо найактуальніших тем для учасників
російсько-української війни. Під час вебінарів всі охочі можуть поставити свої запитання юристу до або під
час прямого ефіру.

14 вебінарів було проведено у 2018 році
52 000 переглядів
Дивіться запис вебінарів на legal100.org.ua

ТОП-3 НАЙПОПУЛЯРНІШІ ВЕБІНАРИ:

Що означає воєнний стан для
військовослужбовців?

11 000 переглядів

Компенсація за житло для
осіб з інвалідністю, членів
сімей загиблих та внутрішньо
переміщених осіб з числа УБД

5 100 переглядів

ВЕБІНАРИ У 2018 РОЦІ:

Програма забезпечення
доступним житлом

16

3 800 переглядів

Виплати військовослужбовцям-контрактникам
Що означає воєнний стан для військовослужбовців?
Одноразова грошова допомога військовим та
ветеранам
Судова практика у справах учасників бойових дій
Поділ майна подружжя
Санаторно-курортне лікування
Програма забезпечення доступним житлом
Підйомні для військовослужбовців
Як поводити себе при затриманні?
Аліменти на утримання дитини
Компенсація за житло
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)
Види відпусток під час дії особливого періоду
Отримання та позбавлення статусу УБД

«Юридична сотня» - Аналітична діяльність

АНАЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
3 аналітичні звіти підготовлено юристами «Юридичної Сотні» в 2018 році:

Звіт щодо
законопроектів,
зареєстрованих та
прийнятих за період
проведення 7-8 сесій
Верховної Ради України

З метою аналізу ефективності роботи Верховної Ради України у сфері соціального
захисту ветеранів експертами «Юридичної Сотні» було підготовлено аналітичний
звіт за період роботи 7-8 сесії Верховної Ради України ХІІІ скликання.

«Юридична Сотня» спільно з «Інститутом гендерних програм» провела перше в
Україні дослідження щодо становища ветеранок російсько-української війни в
Україні - їхні успіхи та проблеми реінтеграції у суспільстві. Дослідження спрямоване
на оцінку системи соціального захисту ветеранок в Україні. Результати дослідження:
найбільший відсоток жінок-учасниць бойових дій у Національній поліції (12,2%),
Службі безпеки України (6,7%), Державній службі надзвичайних ситуації (6,4%),
Службі зовнішньої розвідки (5,1%).

Стан виконання
бюджетних програм
з питань соціального
захисту учасників війни
України проти російської
агресії

Аналітичне дослідження
щодо становища
ветеранок російськоукраїнської війни

У звіті досліджено, які пільги не фінансуються та фактично стали «мертвими
нормами», недоліки процесу виконання та планування бюджетних програм для
учасників російсько-української війни та результативність показників бюджетних
програм. Проаналізовані напрями: забезпечення житлом, соціальна та професійна адаптація, психологічна реабілітація, санаторно-курортне лікування, медична
реабілітація, протезування, медичне забезпечення, матеріальна допомога, виплата
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, одноразова грошова допомога у разі інвалідності або загибелі (смерті) учасника російсько-української війни,
допомога ветеранським громадським організаціям.

Завантажити аналітичні звіти: legal100.org.ua/diialnist/analityka

«Юридична Сотня» є членом коаліції Реанімаційного пакету реформ. В рамках співпраці з РПР експерти «Юридичної
Сотні» були залучені до розробки Дорожньої карти реформ РПР на 2019-2023 роки:

rpr.org.ua/news/dorozhnya-karta-reform-rpr-na-2019-2023-roky
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25 АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
«Жінці в армії місце»: Українська Правда. Життя
«Повернення заручників контрактної служби в армії»: Обозреватель
«Як відновити втрачений військовий квиток»: Прямий
«Контракт до закінчення особливого періоду: як звільнитися військовому»: Прямий
«Чи мають право позбавляти статусу УБД за самовільне залишення частини»: Прямий
«Підстав для чуток про припинення надання УБД немає»: Прямий
«Як держава може зупинити війну між роботодавцями і військовими?»: Українська Правда. Життя
«Якими освітніми пільгами зможуть скористатися ветерани»: Прямий
«Монетизація пільг на проїзд: зрада чи перемога?»: Обозреватель
«Про виплати ветеранам до 5 травня»: Прямий
«Міністерство у справах ветеранів: виклики і рішення»: Дзеркало тижня
«Про перший контракт: все, що потрібно знати про виплату грошової допомоги»: Прямий
«Ветерани і їх міністерство. Чому, як, навіщо?»: Обозреватель
«Звільнення військовослужбовців: коли набуде чинності закон №6052»: Прямий
«Скільки в Україні ветеранів та хто має право на отримання цього статусу»: Прямий
«Якими відпустками можуть скористатися військовослужбовці»: Прямий
«Чи передбачені відпустки військовослужбовцям у зв’язку з навчанням»: Прямий
«За безпеку треба платити». «Юридична Сотня» про ветеранів»: Новинарня
«Хто має право на укладання 6-місячного військового контракту»: Прямий
«Юридична Сотня» назвала топ-7 законів щодо військових, які ухвалила Рада»: Український тиждень
«Одноразова допомога у разі звільнення з військової служби: що потрібно знати»: Прямий
«Коли почне працювати міністерство ветеранів в Україні»: Прямий
«Як отримати грошову допомогу військовослужбовцям, які вперше підписали контракт»: Прямий
«Які пільги передбачені для членів сімей загиблих військових»: Прямий
«Контрактники ЗСУ мають право на дві зарплати. Не дякуйте»: Новинарня
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ЗАКОНОТВОРЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Вирішення системних проблем, пов’язаних із недоліками законодавства та застарілістю системи соціального захисту
військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, можливе лише шляхом впровадження системних реформ у сфері
соціального захисту та гарантій. «Юридична Сотня» співпрацює з понад 90 громадськими та ветеранськими організаціями,
міністерствами, відомствами та іншими органами державної влади для напрацювання законодавчих змін та проектів реформ.
Метою Організації є запровадження ефективної системи соціального захисту, яка стимулюватиме ветеранів російськоукраїнської війни до соціальної адаптації та активної інтеграції в мирне життя.
«Юридична Сотня» здійснює правовий супровід підготовки законопроектів, просування змін до чинного законодавства та
впровадження реформ правового і соціального захисту учасників російсько-української війни, співпрацюючи із широким колом
ЗМІ, народних депутатів та парламентськими комітетами Верховної Ради України.
Вісники «Юридичної Сотні» поширюють інформацію про проекти законів із метою отримання зворотного зв’язку для їхнього
подальшого удосконалення.

Вікторія Лавренюк
координаторка
Аналітико-адвокаційного центру

КОМІТЕТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Кожного пленарного тижня у Верховній Раді України експерти «Юридичної Сотні» беруть участь у засіданнях профільних комітетів
щодо розгляду законопроектів, які адвокує організація, а саме у засіданнях:
•Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю;
•Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
•Комітету з питань національної безпеки і оборони.
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НОРМОТВОРЧІСТЬ
Вирішення проблеми незаконного використання військової форми, підробку державних
нагород, руйнування могил захисників України.
У 2018 році експертами «Юридичної Сотні» було підготовлено та зареєстровано законопроект
№9217, яким передбачено впровадження адміністративної відповідальності за незаконне носіння
військової форми, підроблення державних нагород та кримінальної відповідальності за осквернення або руйнування могили, пам’ятника, спорудженого в пам’ять захисників України. 18 грудня
2018 року законопроект було прийнято Верховною Радою у першому читанні. Надалі триватиме
робота над адвокацією зазначеного законопроекту.
Вирішення проблеми надання статусу іноземним громадянам, які беруть участь у захисті
територіальної цілісності та недоторканості України.
Експертами «Юридичної Сотні» були підготовлені поправки до другого читання до законопроекту
№3433, яким пропонується врегулювати проблему надання громадянства України особам, які
брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС. Запропоновані поправки були враховані на засіданні
профільного комітету. Наразі очікується винесення на голосування та прийняття у другому читанні
вказаного законопроекту.
Створення умов для розвитку ветеранського бізнесу в Україні.
«Юридична Сотня» працює над створенням заходів підтримки ветеранського бізнесу в Україні.
Зокрема, було опрацьовано ряд пропозицій, спрямованих на розвиток ветеранського бізнесу.
Нині спільно з Міністерство у справах ветеранів України триває робота над розробкою програм кредитування для ветеранського бізнесу та напрацювання пропозицій щодо внесення змін в
законодавство в частині підтримки ветеранського бізнесу.
Надання права військовим на вільне волевиявлення під час президентських та парламентських виборів, які відбудуться у 2019 році.
У зв’язку з проходженням військової служби у військових відсутня можливість в день виборів прибути за місцем реєстрації для того, щоб взяти участь у виборах. Експертами «Юридичної Сотні» було підготовлено законопроект, спрямований на впровадження процедури голосування
для військовослужбовців. Надалі триватиме робота над реєстрацією та адвокацією зазначеного
законопроекту.
Соціальний захист заручників та військовополонених.
Експертами «Юридичної Сотні» у 2017 році було розроблено законопроект №6231, який спрямований на соціальний захист військовослужбовців, які потрапили в полон. Протягом 2018 року
«Юридична Сотня» неодноразово зверталась до Голови Комітету з питань національної безпеки
і оборони Верховної Ради України та Голови Верховної Ради України щодо якнайшвидшого розгляду законопроекту. Крім того, було розпочато адвокаційну діяльність, спрямовану на надання
відповідного статусу особам, які були взяті у полон або в заручники, а також надання соціальних
гарантій таким особам. Надалі триває робота над адвокацією законопроекту №8205, який експертне середовище пропонує прийняти в першому читанні з умовою його подальшого доопрацювання до другого читання.
Реформування національної безпеки.
Юристи «Юридичної Сотні» були залучені до розробки закону «Про національну безпеку
України». Закон встановлює основні засади та принципи роботи у сфері національної безпеки
України.
Початок Операції об’єднаних сил.
Юридичною Сотнею були розроблені пропозиції до другого читання, до проекту закону
№ 7163 від 04.10.2017 року, «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській
областях». З прийняттям Закону в Україні розпочалася операція об’єднаних сил.
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АДВОКАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом 2017 року «Юридична Сотня» проводила активну адвокаційну кампанію за прийняття 9-ти важливих
законопроектів, спрямованих на посилення соціального захисту військових та ветеранів. У 2018 році дана
адвокаційна кампанія успішно завершилася прийняттям 7-ти вказаних законопроектів, які надалі набрали
чинності.

Отримання права на одноразову грошову виплату для сімей померлих ветеранів
Закон був прийнятий 06.09.2018, набрав чинності 13.10.2018.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців» (номер законопроекту № 6268-1) передбачає можливість отримання
сім’єю одноразової грошової допомоги в разі, якщо смерть військовослужбовця настала протягом
1 року після звільнення з військової служби. Також Законом передбачається право на отримання одноразової грошової допомоги особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила
працездатність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, якщо така
часткова втрата працездатності настала не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення зі служби.
Встановлення рівних умов проходження військової служби жінками та
чоловіками
Закон був прийнятий 06.09.2018, набрав чинності 27.10.2018.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях» (номер законопроекту №6109) зрівнює права чоловіків і
жінок в армії, зокрема, встановлюються рівні можливості при укладенні контракту про проходження військової служби, скасовано обмеження щодо зарахування жінок-військовослужбовців до
запасу, встановлюються однакові засади призначення у наряд і проходження військових зборів,
направлення у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни
чоловіками і жінками.
Звільнення військовослужбовців із контрактів до кінця особливого періоду
Закон був прийнятий 05.04.2018, набрав чинності 23.06.2018.
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби» (номер законопроекту №6052) врегульовано
право на звільнення з військової служби осіб, які уклали контракт про проходження військової
служби до кінця особливого періоду і отримали право на звільнення ще у 2017 році та у 2018
році. Також Закон підвищив граничний вік (до 30 років) прийому громадян (у тому числі військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період)
на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
Надання додаткової відпустки військовим
Закон був прийнятий 22.05.2018, набрав чинності 27.06.2018.
Відповідно до прийнятого Закону України «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (номер законопроекту
№5512) щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та
назад» щорічна відпустка під час дії особливого періоду надається на 30-45 днів (залежно від
вислуги) без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але цей час не повинен перевищувати двох діб в один кінець.
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Компенсація за піднайом житла для сержантів
Закон був прийнятий 08.02.2018, набрав чинності 21.03.2018.
Закон України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей»» (номер законопроекту 5027) передбачає надання
компенсації за піднайом житла для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу. Необхідність прийняття Закону була пов’язана із тим, що право на отримання грошової
компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення мали лише військовослужбовці офіцерського
складу та курсанти вищих військових навчальних закладів. Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом змушені були вирішувати житлове питання за рахунок власних коштів.
Виплата ОГД військовим-іноземцям
Закон був прийнятий 19.04.2018, набрав чинності 16.05.2018.
Законом України «Про внесення зміни до статті 21-4 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах
України» (номер законопроекту №6689) встановлено однакові розміри одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності для усіх бійців
ЗСУ, у тому числі для іноземців.
Можливість для УБД отримати вищу освіту за кошти держави незалежно від віку
Закон був прийнятий 27.02.2018, набрав чинності 01.01.2019.
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» (номер законопроекту №6298) розширено коло учасників бойових дій та
їхніх дітей, які мають право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної
та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах. Зокрема особам, які брали
безпосередню участь в АТО у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені
до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн та їхнім
дітям. Також знято обмеження, відповідно до якого держава забезпечує державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти лише до 23-х років.
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22 ВІСНИКИ: ОГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ
У «Віснику Юридичної Сотні» міститься аналіз законопроектів, які стосуються правового та соціального
захисту учасників російсько-української війни, та які включені в порядок денний Верховної Ради України.
• Проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» №5027. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №50
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження
військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України №5640.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» № 50
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони №7330. Публікація
у «Віснику «Юридичної Сотні» №50
• Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності
за злочини проти військовослужбовців Державної прикордонної служби, Збройних Сил, Національної
гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони України №1174.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №50
• Проект Закону про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі в Революції Гідності №7429. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №51
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» (щодо
ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання ними завдань із
охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки) №5701. Публікація у «Віснику
«Юридичної Сотні» №51
• Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності
за злочини проти військовослужбовців Державної прикордонної служби, Збройних Сил, Національної
гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони України №1174.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №51
• Постанова Кабінету Міністрів про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника
бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення №413. Публікація у «Віснику
«Юридичної Сотні» №52
• Розпорядження Кабінету міністрів з приводу питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад №60-р.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №52
• Постанова Кабінету Міністрів про деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи №38. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №52
• Постанова Кабінету Міністрів про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України №76.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №52
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення
відпустки та назад) №5512. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №53
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• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих
питань проходження громадянами військової служби) №6052. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні»
№53
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту
військовослужбовців №6268. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №53
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту
військовослужбовців №6268-1. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №53
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту
військовослужбовців №6268-2. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №53
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» щодо розвитку власної справи фізичною особою-підприємцем з інвалідністю, отриманою
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції №5518. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №53
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти №6298. Публікація у «Віснику
«Юридичної Сотні» №53
• Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію інвалідів України» щодо
встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції №7161. Публікація у «Віснику
«Юридичної Сотні» №54
• Проект Закону про внесення змін до статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (щодо членів сім’ї, які мають право на пенсію в
разі втрати годувальника) №5366. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №54
• Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності
за злочини проти військовослужбовців Державної прикордонної служби, Збройних Сил, Національної
гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони України №1174.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №54
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
щодо уточнення питань військової служби за контрактом №6473. Публікація у «Віснику Юридичної
Сотні» №56
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому
резерві на особливий період №6474. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №56
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» (щодо
ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання ними завдань із
охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки) №5701. Публікація у «Віснику
«Юридичної Сотні» №56
• Проект Закону про внесення змін до статті 21-4 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» (щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або
осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України) №6689. Публікація
у «Віснику «Юридичної Сотні» №56
• Проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України «Про екологічний аудит» (щодо об’єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпеку) №2053а. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні»
№57
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• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Збройні Сили України» щодо здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях №8264. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №58
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону України
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» №8293. Публікація у «Віснику «Юридичної
Сотні» №58
• Проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» №8394. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №60
• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну
«особа з інвалідністю» та похідних від нього №8358. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №60
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
№8363. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №60
• Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо узгодження термінології з положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю та деяких інших питань. №8383. Публікація у «Віснику
«Юридичної Сотні» №60
• Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
(щодо відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) №8349.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №60
• Проект Закону про внесення зміни до пункту 4-1 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях) №8350. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №60
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (щодо основ
соціального захисту заручників) №8337. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №61
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях №6109. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №62
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення соціальної реклами
з зображенням учасників бойових дій, волонтерів та інших осіб які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною №7360. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №62
• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих
питань проходження громадянами військової служби) №6052. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні»
№64
• Проект Закону про внесення змін до статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо членів сім’ї, які мають право на пенсію в разі
втрати годувальника №5366-д. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №64
• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу
іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) №3433. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №66
• Проект Закону про внесення змін до статутів Збройних Сил України №9036. Публікація у «Віснику
«Юридичної Сотні» №66
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• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів №8370. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №66
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
(щодо права на пільгове санаторно-курортне лікування членів сімей померлих (загиблих) військовослужбовців) №7469. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №66
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну справу» щодо
Національного військового меморіального комплексу №9170. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні»
№68
• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції №8058. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №68
• Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород,
незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та
територіальної цілісності України та деяких інших осіб №9217. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні»
№70
• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо посилення інформаційної безпеки та протидії державі-агресору в інформаційній сфері №9068. Публікація у
«Віснику «Юридичної Сотні» №70
• Проект Закону про протимінну діяльність в Україні №9080-1. Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні»
№70
• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку зі створенням
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів №9218.
Публікація у «Віснику «Юридичної Сотні» №71

Якщо бажаєте отримувати Вісники «Юридичної Сотні» в електронному
вигляді, надішліть свої контакти:

Олена Лисенко
Керівниця комунікаційного напряму
legal100.pr@gmail.com
facebook.com/helena.kvitochka
+38 050 694 84 52
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МІНІСТЕРСТВО
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ
Протягом 2018 року «Юридична Сотня» послідовно працювала над утворенням Міністерства у справах ветеранів України. В рамках робочої групи на
базі ГО «Юридична Сотня» було створено Проектний офіс для розробки та
систематизації матеріалів, необхідних для утворення Міністерства у справах
ветеранів України

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ
19 жовтня 2016 року – за ініціативою Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
відбулися Парламентські слухання на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників
антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи». За їх
підсумками голова Комітету Олександр Третьяков виступив із пропозицією щодо створення в
Україні Міністерства у справах ветеранів.
24 травня 2017 року – Комітет провів круглий стіл на тему: «Шляхи удосконалення
соціального захисту ветеранів війни. Актуальність утворення єдиного координуючого органу – Міністерства у справах ветеранів України». За результатами дискусій Комітет спільно
з волонтерами та ветеранами АТО розпочали роботу зі створення Міністерства у справах
ветеранів.
27 лютого 2018 року – Парламент ухвалив Постанову № 7505 «Про звернення Верховної
Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах
ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації
державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни».
14 березня 2018 року – Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників
бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю прийняв рішення
створити Робочу групу для напрацювання пропозицій для Кабінету Міністрів України щодо
утворення Міністерства України у справах ветеранів із залученням у тому числі представників
громадських організацій.
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1 квітня 2018 року – на базі ГО «Юридична Сотня» утворено Проектний офіс зі створення
Міністерства у справах ветеранів.
квітень-серпень 2018 року – робота Проектного офісу.
22 листопада 2018 року – Верховна Рада України призначила Ірину Фріз на посаду
міністра у справах ветеранів.
26 листопада 2018 року – представники Проектного офісу зі створення Міністерства
передали Ірині Фріз «Білу книгу», яка містить рекомендації щодо утворення і діяльності
майбутнього міністерства. Публічна передача «Білої книги» відбулася на прес-конференції
в «Укрінформі».
28 листопада 2018 року – на засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено
постанову №986, якою утворено Міністерство у справах ветеранів України.

ПРОЕКТНИЙ ОФІС ЗІ СТВОРЕННЯ МІНІСТЕРСТВА У
СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ НА БАЗІ «ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ»
Василенко Леся
керівник

Кузьменко Віталій
експерт з питань вшанування пам’яті

Лавренюк Вікторія
юрист, аналітик

Рибій Мар’яна
експерт з питань реформи
державної служби

Морій Юлія
юрист, аналітик

Поданчук Денис
аналітик

Тарасова Олександра
експерт з питань психосоціальної
підтримки
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Козак Наталія
аналітик

Гаврилюк Оксана
експерт з комунікацій
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4 ПІДГРУПИ:
соціальна
підтримка
ветеранів

медичне
забезпечення
ветеранів

вшанування пам’яті
та співпраця
з громадськістю

структура та напрямки
діяльності Міністерства

МЕТА

– сформувати бачення та шлях реалізації нової цілісної державної стратегії соціальної підтримки ветеранів
через інструмент – Міністерство у справах ветеранів України. Визначити стратегію створення такої системи з урахуванням
міжнародного досвіду та розробити план з ліквідації/реорганізації існуючих органів виконавчої влади.

ЦІЛІ:

1. Формування візії системи соціальної підтримки ветеранів під керівництвом Міністерства у справах ветеранів
України. Формування місії, сфери відповідальності, функцій та завдань Міністерства у справах ветеранів України.
2. Розробка проекту структури Міністерства у справах ветеранів України.
3. Розробка проектів нормативно-правових актів, необхідних для створення та запуску роботи Міністерства у
справах ветеранів України.
4. Консультаційний супровід створення та роботи Міністерства у справах ветеранів України.
5. Громадський нагляд за діяльністю майбутнього Міністерства у справах ветеранів України.

ЗАВДАННЯ:

1. Аналіз існуючої системи соціального захисту ветеранів та визначення проблемних питань та недоліків.
2. Систематизація матеріалів.
3. Аналіз досліджень та міжнародного досвіду з метою вивчення досягнень та недоліків роботи міністерств ветеранів
у світі.
4. Формування карт робочих процесів з урахуванням можливостей і спроможностей Мінветеранів.
5. Розробка проекту напрямів діяльності та структури Мінветеранів.
6. Розробка архітектури єдиної інформаційної системи (зокрема реєстр, єдине вікно, персональний кабінет, електронні сервіси) для соціального захисту ветеранів.
7. Фінансово-економічні розрахунки.
8. Консультаційна підтримка в процесі створення Мінветеранів (реєстрація та розробка положення).
9. Взаємодія з громадянським суспільством та ветеранським середовищем.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ:

1. Проведено аналіз існуючої системи соціального захисту ветеранів.
2. Досліджено міжнародний досвід роботи з ветеранами.
3. Розроблено структуру Міністерства у справах ветеранів.
4. Розроблено модель електронної інформаційної системи для ветеранів.
5. Організовано навчальні курси для 100 ветеранів, які бажають працювати у майбутньому міністерстві.
6. Підготовлено Білу книгу.
7. Розроблено проект положення про Міністерства у справах ветеранів.
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Виступ голови «Юридичної Сотні» Лесі Василенко під час протесту біля
Кабінету Міністрів України з вимогою створення Міністерства у справах
ветеранів

Керівниця Проектного офісу зі створення Міністерства у справах
ветеранів Леся Василенко провела низку зустрічей в різних областях
України для обговорення структури і повноважень майбутнього
міністерства
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БІЛА КНИГА: АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ТА ЇХНІХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ
26 листопада 2018 року представники «Юридичної Сотні» передали
новообраному міністру Ірині Фріз «Білу книгу» – перше в Україні комплексне
аналітичне дослідження системи державної підтримки ветеранам та їхнім
сім’ям. Публічна передача відбулася на прес-конференції в «Укрінформі».
У «Білій книзі» містяться аналіз всіх процесів у галузі ветеранських справ в
Україні за останні 5 років. У ній також розкрито питання, кого саме можна
називати ветераном, які він має пільги на державному та місцевому рівнях, а
також аналіз відповідності пільг та гарантій потребам ветеранів. Згідно з цим
аналізом Проектний офіс порекомендував міністерству:
--створити єдиний реєстр з обліком всіх потреб ветеранів,
--налагодити систему територіального представництва міністерства
на місцях,
--врегулювати роботу з неурядовими організаціями.

Я приймаю Білу книгу від Проектного офісу зі створення Міністерства
у справах ветеранів. У ній є 90% необхідної бази, яку потрібно
використати при створенні Міністерства, і вона буде основоположною
для нас.

Міністр у справах ветеранів
Ірина Фріз

Завантажити «Білу книгу» можна за посиланням:
legal100.org.ua/diialnist/minveteraniv
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Рекомендації щодо вдосконалення системи державної підтримки
ветеранів в Україні
1. Затвердити національну стратегію ветеранів та членів їхніх сімей
Типові програми
підтримки для ветеранів
та їхніх сімей в усіх
областях з однаковим
фінансуванням

Формування
Консолідоване
шанобливого ставлення суспільство
до ветеранів та їхніх сімей

2. Зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Чітке визначення
статусу ветеранів

Визнання
добровольців
учасниками бойових дій

Оновлення
законодавства
відповідно до реальних
потреб ветеранів

3. Запровадити єдиний електронний реєстр ветеранів в Україні
Централізований
реєстр ветеранів усіх
війн

Автоматизована
система
адміністрування пільг

Облік актуальних
потреб ветеранів

4. Створити дослідницький центр у сфері ветеранських справ
Доказовий підхід в
процесі бюджетного
планування

Аналіз потреб
ветеранів та тенденцій
щодо їхніх вирішення

Моделювання
довгострокових
стратегічних рішень

5. Врегулювати співпрацю з недержавним сектором
Розподіл завдань у
сфері ветеранських
справ

АКСЕЛЕРАТОР РЕФОРМИ

Розвиток
інфраструктури для
забезпечення психосоціальних потреб
ветеранів

Міністерство у справах ветеранів в Україні

Упорядкування
бюрократичного хаосу
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Підвищення якості
послуг для ветеранів та
їхніх сімей

Відкриття нових
фінансових
можливостей підтримки
ветеранів та їхніх сімей

Голос ветеранів в
Уряді та Парламенті
Точка доступу на
місцях
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
ШКОЛА ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ
«Школа Юридичної Сотні» – це освітній курс, спрямований на підвищення спроможностей ветеранських
організацій та громадських організацій, які надають послуги ветеранам.
Формат навчання – 4 інтенсивних курси тренінгів та презентація проекту перед представниками донорських
організацій.
Учасники Школи отримали комплексні знання про те, як організаційно вдосконалити та структурувати свою
роботу, як працювати в команді, як використовувати закони, щоб впливати на прийняття рішень в державі,
як працює держава, як спілкуватись між собою та об’єднуватись заради спільної мети, інформацію про
права людини, інструменти демократії та важливість комунікацій.

Чернігів

Львів

Черкаси

Кропивницький

6

«Шкіл Юридичної Сотні»
проведено в 2018 році

120
80

Дніпро

Одеса

випускників «Школи
Юридичної Сотні»

соціально-корисних проектів
розроблено
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Взяти участь могли представники всіх регіонів України
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КООРДИНАТОРИ ШКОЛИ

Тарас Щербатюк

Вікторія Дубовенко

Координатор Школи в Черкасах

Координаторка Школи в Дніпрі

Христина Ковцун

Антон Красов

Координатор Школи у Львові

Координатор Школи в Кропивницькому

Інна Сімакіна

Інна Тимчик

Координаторка Школи в Чернігові

Координаторка Школи в Одесі
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ВІДГУКИ

36

«Юридична сотня» - Медіа

МЕДІА
ЮРИДИЧНА СОТНЯ В МЕДІА У 2018 РОЦІ
84% онлайн

ЗГАДОК У МЕДІА

543

12,7% ТБ

Загальноукраїнські 87,3%

2,1% радіо

Регіональні 12,7%

1,2% друковані
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«ЮРИДИЧНА СОТНЯ» У FACEBOOK
fb.com/yursotnya

11307

приватних повідомлень з юридичними запитаннями надійшло на
сторінку у facebook «Юридичної Сотні»

січень 2018

грудень 2018

9562

14816
Ріст кількості читачів сторінки з початку року

fb.com/groups/legalsotnya
У «Юридичної Сотні» є також закрита група, у якій учасники російсько-української війни ставлять свої юридичні запитання та отримують відповідь юриста онлайн.

809

запитань у групі

січень 2018

грудень 2018

8550

11117
Ріст кількості читачів сторінки з початку року

Приєднатися до спілкування онлайн
facebook.com/yursotnya

instagram.com/yursotnya

facebook.com/groups/legalsotnya

twitter.com/yursotnya
t.me/yursotnya
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ОНОВЛЕНИЙ САЙТ
«Юридична Сотня» запустила оновлений сайт legal100.org.ua. Завдяки цьому відвідувачам сайту стало
набагато зручніше отримати правову допомогу. Зокрема, покращено доступ до пам’яток, прикладів
рапортів, заяв. Крім того, веб-сайт - це джерело новин про діяльність організації, тут публікується аналітика,
Вісники «Юридичної Сотні», інформація про законопроекти, розроблені юристами організації, тощо

Для бажаючих стати волонтером у «Юридичній Сотні» – заповніть анкету на сайті
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Наші «Юридичної
донори
Сотні»

ПОДІЇ
«ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ»

5 КРУГЛИХ СТОЛІВ БУЛО ОРГАНІЗОВАНО
«ЮРИДИЧНОЮ СОТНЕЮ» ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ.
Стан виконання бюджетних програм з питань
соціального захисту учасників російськоукраїнської війни
18 квітня 2018 року, Укрінформ.
Презентація аналітичного звіту, підготовленого
«Юридичною Сотнею», який висвітлює формування бюджетних програм та використання коштів,
направлених на соціальну підтримку учасників
російсько-української війни протягом 2016-2018
років.
Дослідження проводилось шляхом аналізу положень та додатків до законів України про державні бюджети за 2016, 2017 та 2018 роки, а також паспортів
бюджетних програм, бюджетних запитів, офіційних звітів та оцінок виконання бюджетних програм, даних
про використання бюджетних коштів, розміщених на офіційних веб-сайтах державних органів, та іншої
інформації з відкритих джерел.

Визначення ветеранських статусів. Доцільність
перегляду статусів
15 травня 2018 року, Укрінформ.
Метою круглого столу було обговорення критеріїв
надання ветеранських статусів в Україні (учасника
бойових дій, інваліда війни, члена сім’ї загиблого),
інших ветеранських статусів. За словами голови
«Юридичної Сотні» Лесі Василенко, окрім проблеми з визначенням статусу, в Україні існує проблема з обліком та статистикою кількості ветеранів
— різні відомства мають різні цифри.
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Кому потрібні 350 тисяч ветеранів російськоукраїнської війни?
18 вересня 2019 року, Укрінформ.
Презентація пакету остаточних напрацювань
Проектного офісу зі створення Міністерства
у справах ветеранів, утвореного на базі ГО
«Юридична сотня».
Зокрема, Проектний офіс поділився консолідованим баченням державних ветеранських політик
щодо: медичної реабілітації та психологічної адаптації, соціального захисту, героїзації та вшанування
пам’яті. Було запропоновано майбутньому міністерству у справах ветеранів запровадити п’ять реформ,
які мають відбутись для того, щоб ветерани та члени їхніх сімей отримували належну підтримку не тільки від
держави, а й у суспільстві.

Відповідальність за незаконне носіння
військової форми
4 грудня 2018 року,
Український кризовий медіа центр.
Учасники закликали прийняти законопроект
№9217, в результаті якого буде впроваджено
адміністративну та кримінальну відповідальність за
незаконне носіння військової форми одягу, підробку державних нагород та наругу над могилою чи
пам’ятником, спорудженим в пам’ять про захисників України. «Міністерство оборони і Генеральний
штаб всебічно підтримують законопроект і саму ідею, яка набула значної актуальності», – наголосив
Віталій Голота, представник Генерального Штабу Збройних Сил України.

«Невидимий батальйон 2.0»: повернення
ветеранок до мирного життя
6 грудня 2018 року, Укрінформ.
Презентація дослідження, яке присвячене становищу ветеранок російсько-української війни в Україні у суспільстві, проблемам їх соціального захисту
та реінтеграції. Представники «Юридичної Сотні»
Леся Василенко та Марія Звягінцева стали співавторами розділу про соціальні і правові гарантії.
Марія Звягінцева була однією зі спікерок під час
презентації. За словами учасників круглого столу,
нині соціальний захист ветеранок часто супроводжується проблемами, серед яких труднощі з оформленням УБД, недостатня якість медичних послуг та психологічної реабілітації, відсутність перехідних програм з
військового до цивільного життя у законодавстві та ні.
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «VETS»
«Юридична Сотня» стала співорганізатором першої в Україні
міжнародної ветеранської конференції «VETS: світові практики
інтеграції ветеранів до мирного життя», яка відбулася в Києві
24-25 квітня 2018 року у «Клубі Кабінету Міністрів України».
У конференції взяли участь віце-прем’єр-міністр України Павло
Розенко, голова Комітету ВРУ у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третяков, представник German Marshall Fund
Філіп Медіч, представник ГО «NextOp», «Combined Arms» Джон Бьорстлер.
Спікери з Канади, США, Південної Кореї та низки європейських держав приїхали поділитись досвідом та
обговорити шляхи вирішення найтиповіших проблем ветеранів. Заходи такого рівня є розповсюдженою
практикою скрізь у світі, але українські фахівці, представники держави та громадськості вперше долучилися
до світового діалогу такого рівня.
Леся Василенко виголосила вступне слово під час відкриття конференції, а також взяла участь у модерації двох дискусійних панелей на тему: «Державні моделі соціального захисту та підтримки ветеранів:
міністерство ветеранів чи спеціальний структурний підрозділ в міністерстві оборони» та «Автоматизація систем надання послуг ветеранам. Збір та аналіз даних при розробці програм соціальної підтримки».

Дбати про ветеранів – це обов’язок держави, яка хоче мати сильну армію.

Леся Василенко
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2

72

дні

51

спікер

Канада
США

виступи фахівців

250

Норвегія
Велика Британія
Нідерланди

учасників конференції

Данія
Україна
Південна Корея

Дивіться відео з виступами спікерів на Youtube-сторінці
«Юридичної Сотні»
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
ДЕНЬ 1 24 КВІТНЯ 2018 РОКУ
09:30–10:45 ВІДКРИТТЯ І ВСТУПНЕ СЛОВО ОРГАНІЗАТОРІВ
Модератори:
Павло Розенко / Віце-прем’єр-міністр України
Олександр Третьяков / Голова Комітету ВРУ у справах ветеранів
Філіп Медіч / «German Marshall Fund» (США)
Леся Василенко / ГО «Юридична Сотня» (Україна)
Джон Бьорстлер / ГО «NextOp», «Combined Arms» (США)
10:45–12:45 МІЖНАРОДНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕХІД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СТАТУС ВЕТЕРАНІВ
Модератор:
Проф. Карл Кастро / Керівник робочої групи
НАТО з питань переходу до мирного життя

Доповідачі:
Наталка Федорович / Заступник Міністра
соціальної політики (Україна)
Майор Ніл Льюіс / Міністерство оборони (Велика
Британія)
Жако Дуел / Голандський інститут ветеранів Хюн
Лі / Корейський центр досліджень соціального
забезпечення (Південна Корея)
Санелла Дарсан / Міністерство оборони
(Канада)

13:30–14:45 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВЕТЕРАНІВ
Модератор:
Санелла Дарсан / Міністерство оборони
(Канада)

Доповідачі:
Керол Сміт / БО «Комбат Стресс» (Велика
Британія)
Проф. Стівен Хант / Медичне забезпечення після
звільнення в запас (США)
Проф. Дру Хелмер / Центр вивчення
захворювань, пов’язаних з військовою службою
Віталій Климчук / Член групи експертів
Міністерства охорони здоров’я за напрямком
«Психічне здоров’я» (Україна)

15:00–16:15 ПІДТРИМКА СІМЕЙ ТА СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ
Модератор:
Проф. Девід Олбрайт / Кафедра соціальних
робіт, Університет Алабами (США)
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Доповідачі:
Проф. Хайді Кремм / Інститут медичних
досліджень військових і ветеранів (Канада)
Артем Денисов / ГО «Побратими» (Україна)
Дилан Тет / ГО «Бастіон: спільнота витривалості»
(США)
Дейвід Фасінато / ГО «Світова Команда Рубікон»
(Канада)

«Юридична сотня» - Події «Юридичної Сотні»

16:40–18:00 ПРОФЕСІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З АРМІЇ ТА ПРОФЕСІЙНЕ
ЗРОСТАННЯ
Модератор:
Проф. Мет Фосі / Інститут ветеранів та членів їх
сімей (Велика Британія)

Доповідачі:
Мері Бет МакЛін / Міністерство у справах
ветеранів (Канада)
Нік Трен / Міжнародна енергетична компанія
«Шлумбергер», відділ зв’язків з ветеранами та
громадськістю (США)
Оксана Філоненко / ГО «Центр Зайнятості
Вільних Людей» (Україна)
Роман Криган / Державна служба зайнятості
(Україна)

18:30–20:00 ВЕЧІРНІЙ НЕТВОРКІНГ / Ветерано Піца / вул. Софіївська 8

ДЕНЬ 2 25 КВІТНЯ 2018 РОКУ
09:30–10:15 ПІДХОДИ ДО ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ «РІВНИЙ-РІВНОМУ»
ТА ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ
Модератори:
Івона Костина / БО «Ветеран Хаб ++» (Україна)
Доповідачі:
Лей Соренсен / Ветерани Данії (Данія)
Ендрю Гарш / ГО «Формування Мети» (Канада)
Тарас Ковалик / ГО «Побратими» (Україна)
Марта Пивоваренко / Психолог (Україна)
10:15–11:00 ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ШОКОВОЇ ТРАВМИ. ЕТИКА НАДАННЯ ПОСЛУГ
Модератор:
Івона Костина / БО «Ветеран Хаб ++» (Україна)

Доповідачі:
Хайді Марчер / Тілесноорієнтована психотерапія
«Bodynamic» (Данія)
Тетяна Сіренко / Психотерапевт ГО «Блакитний
птах» (Україна)
Дилан Тет / ГО «Бастіон: спільнота витривалості»
(США)
Ольга Швець / Військовий психолог (Україна)

11:25–12:10 ОБРАЗ ВЕТЕРАНА. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ НАРАТИВІВ В МЕДІА ТА СУСПІЛЬСТВІ
Модератор:
Оксана Гаврилюк / ГО «Інформаційно-координаційний центр» (Україна)

Доповідачі:
Івона Костина / БО «Ветеран Хаб ++» (Україна)
Роман Вінтонів / «Суспільне ТБ» (Україна)
Дженн Блетті / Лобіст у справах ветеранів, Новий
Орлеан (США)
Оксана Горбач / Invictus Games в Україні (Україна)
Руслан Ярмолюк / військовий журналіст (Україна)
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12:10–13:00 РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА БІЗНЕСУ
Модератор:
Івона Костина / БО «Ветеран Хаб ++» (Україна)

Доповідачі:
Шері Тем / ГО «Партнерство американських
воїнів» (США)
Нік Трен / Міжнародна енергетична компанія
«Шлумбергер», відділ зв’язків з ветеранами та
громадськістю (США)
Ольга Руднева / Фонд Олени Пінчук (Україна)
Антон Колумбет / Київська міська спілка ветеранів
АТО (Україна)
Дан Вігго Бергтун / Світова федерація ветеранів
(Норвегія)

13:45–15:00 ДЕРЖАВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ:
МІНІСТЕРСТВО ВЕТЕРАНІВ ЧИ СПЕЦІАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ В МІНІСТЕРСТВІ
ОБОРОНИ
Модератор:
Доповідачі:
Леся Василенко / ГО «Юридична Сотня» (Україна) Проф. Стівен Хант / Міністерство у справах
ветеранів, медичне забезпечення після
звільнення в запас (США)
Кристофер Стаудт / Проект військової інтеграції і
психологічної реабілітації
представництва НАТО в Україні
Віталій Кузьменко / Проектний офіс по утворенню
Міністерства у справах ветеранів (Україна)
Олег Савчук / Державна служба у справах
ветеранів війни та учасників АТО (Україна)
15:25–16:10 АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВЕТЕРАНАМ.
ЗБІР ТА АНАЛІЗ ДАНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
Модератор:
Доповідачі:
Леся Василенко / ГО «Юридична Сотня» (Україна) Проф. Дру Хелмер / Регіональний Центр
Міністерства ветеранів в Нью-Джерсі з питань
поранень та захворювань, пов’язаних з участю у
бойових діях (США)
Джон Бьорстлер / ГО «NextOp» (США)
Кріс Форд / ГО «Національна асоціація
організацій надавачів послуг ветеранам» (США)
Володимир Фльонц / ГО «Електронна демократія»
(Україна)
Денис Поданчук / Член Ради Волонтерів при
Міністерстві Оборони України
16:10–17:00 ЄДНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ВЕТЕРАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ. РОЗБУДОВА ВЕТЕРАНСЬКОГО
РУХУ. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВПЛИВУ НА РІШЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Модератор:
Масі Найєм / Юридична компанія «Міллер»
(Україна)
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Доповідачі:
Максим Музика / Проект APVA (Україна)
Антон Колумбет / Київська міська спілка ветеранів
АТО (Україна)
Вадим Свириденко / Уповноважений Президента
з питань реабілітації ветеранів АТО
(Україна), Андрій Козінчук / ГО «Побратими»
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«Юридична сотня»
Сотня» -—Плани
безоплатна
на 2018
правова
– стан виконання
допомога учасникам АТО

ПЛАНИ НА 2018 –
СТАН ВИКОНАННЯ
1. МІНВЕТЕРАНІВ
На базі ГО «Юридична Сотня» було утворено Проектний офіс
зі створення Міністерства у справах ветеранів. Представники
Проектного офісу передали міністру Ірині Фріз «Білу книгу»,
яка містить рекомендації щодо утворення і діяльності майбутнього міністерства. 28 листопада 2018 року було утворено
Міністерство у справах ветеранів України.

2. VETS
«Юридична Сотня» стала співорганізатором першої в Україні
міжнародної ветеранської конференції «VETS: світові практики
інтеграції ветеранів до мирного життя», яка відбулася 24-25
квітня 2018 року у Києві.

3. СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ
ПАРТНЕРАМИ
«Юридична Сотня» стала співорганізатором першої в Україні
міжнародної ветеранської конференції «VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя», яка відбулася
24-25 квітня 2018 року у Києві.

4. ОСТАТОЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ
БЕЗСТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ
Юристи «Юридичної Сотні» стали співавторами законопроекту
№6052, який врегулював право на звільнення з військової служби осіб, які уклали контракти про проходження військової служби до кінця особливого періоду і отримали право на звільнення ще у 2017 році та у 2018 році. Даний закон набув чинності
23 червня 2018 року.
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5. ПОСИЛЕННЯ СПІВПРАЦІ З
ГЕНЕРАЛЬНИМ ШТАБОМ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВОМ
ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Протягом 2018 року, за участі представників Генерального
Штабу ЗСУ та Міністерства оборони України та юристів «Юридичної Сотні», відбулися обговорення, круглі столи, налагоджена
співпраця щодо питань покращення соціально-правового захисту військовослужбовців.

6. ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ
Школа Юридичної Сотні для лідерів ветеранських організацій
та громадських організацій, які допомагають ветеранам
відбувалася у Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Одесі, Львові та
Кропивницькому. На сторінці «Юридично Сотні» у фейсбук
проведено 14 вебінарів.

7. ІНФОРМУВАННЯ
«Юридична Сотня» систематично оновлювала «Пам’ятку
учасникам російсько-української війни». Протягом 2018 року
було надруковано 7 000 примірників Пам’ятки.

8. СТАТУС ДОБРОВОЛЬЦІВ
Завдання переноситься на наступний рік. Причина — брак
політичної волі та юридичні перешкоди.

9. СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ
Завдання переноситься на наступний рік. Причина — брак
політичної волі та юридичні перешкоди.
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Новий закон про статус та
державну підтримку ветеранів
та їх сімей

Школа Юридичної Сотні. Курс
про вибори - підготовка ветеранів до участі на місцевих
виборах 2020

Надрукувати 5 тис. Пам’яток
-забезпечення інформаційними матеріалами ветеранів

Законопроект про
відповідальність за носіння
військової форми, та
осквернення могил, пам’ятників,
споруджених в пам’ять
захисників суверенітету та
територіальної цілісності України.

Законопроект про
громадянство для іноземцівучасників АТО/ООС

Статус добровольців

Законопроект про посилення
соціального захисту
військовополонених

Законопроект про
забезпечення голосування
військовослужбовців на виборах

Аналітична діяльність

Співпраця з Міністерством у
справах ветеранів

Аналітичний звіт з судових
справ 2014-2018 рр
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НАШІ ПАРТНЕРИ
77 ПАРТНЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Міністерство оборони України
Міністерство у справах ветеранів України
Генеральний штаб Збройних сил України
Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції,
членам їх сімей та переселенцям при Національній асоціації адвокатів України
Реанімаційний Пакет Реформ
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Рада волонтерів при Міністерстві оборони України
Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю
Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО
Veteran Hub
ГО «Побратими»
Ліга медіаторів України
ГО «Вільний вибір»
ГО «Центр Зайнятості Вільних Людей»
ГО «Друг героя»
ГО «Блакитний птах»
ГО «Добровольці»
ГО «Жовтий автобус»
ГО «Черкаський правозахисний центр»
БФ «Інформаційно-координаційний центр»
ГО «Центр розвитку лідерства»
БО «Міжнародний благодійний фонд «Чисте небо»
ГО «Всеукраїнське об’єднання «Патріот»
Асоціація учасників та інвалідів АТО в Миколаївської обл.
ГО «Територія успіху»
ГС «Українська Гельсінська спілка з прав людини»
ГО «Рада громадської безпеки»
ГО «Буська районна асоціація учасників АТО»
Відокремлений підрозділ ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «СХІД» в м. Баранівка та
Баранівському р-ні
ГО «Одеська обласна організація інвалідів і учасників АТО»
Житомирська обласна державна адміністрація
ГО «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір»
БО «Благодійний фонд «Центр допомоги»
ГО «Волонтер Черкащини»
ГО «Студена»
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ГС «Дніпропетровська обласна асоціація об’єднань учасників АТО»
ГО «Всеукраїнська спілка воїнів АТО»
ГО «Правозахисна група «Січ»
ГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»
ГО «Національна дія»
ГО «Добровільне об’єднання Самооборона»
ГО «Товариство ветеранів Антитерористичної операції»
Центр допомоги учасникам АТО у Волинській обл.
ВБО «Українська фундація правової допомоги»
ГО «Центр соціально-психологічної допомоги «Ресурс»
Регіональне відділення ВГО «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» у
Чернігівській обл.
ГО «MART»
Центр допомоги «Чернігів» (Ініціативна група «Че.Help»)
БФ «Ветерани України»
ГС «Луганська обласна спілка учасників бойових дій та волонтерів АТО»
Центр допомоги учасникам АТО у м. Житомир
ГО «Захист. Право. Турбота»
ГО «Південний пост»
ГО «Закарпатська асоціація територіальних громад»
ПП «Гарантія консалт»
ГО «Моя країна - єдина Україна»
ГО «Всеукраїнська спілка родин учасників АТО Красноокнянського району Одеської області
Чугуївська міськрайонна громадська організація «Чугуївська правозахисна група»
ГС «Івано-Франківська обласна асоціація учасників та ветеранів АТО»
БФ «Коло»
Проект «Правової допомоги учасникам АТО» ВГО «Асоціація правників України»
ГС «Мережа правового розвитку»
ГО «Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО»
Ініціативна група «Юристи та адвокати АТО»
ГО «Волонтерська платформа»
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини
ГО «Українська асоціація інвалідів АТО»
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій»
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ГО «Спілка учасників бойових дій «Асоціація комбатантів»
ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Житомирській області
Синельниківський міжрайонний благодійний фонд «Ветеранів АТО і учасників бойових дій
Синельниківщини»
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ЯК НАМ ДОПОМОГТИ
ДЛЯ ДОНОРІВ, ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ
Леся Василенко
Голова правління
lesiavasylenko@gmail.com

НАДРУКУВАТИ АБО ОТРИМАТИ ПАМ’ЯТКИ
Марія Звягінцева
Юристка
mary.zvg@gmail.com

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА
Вікторія Дідач
Юристка
victoriadidach1@gmail.com

ДЛЯ МЕДІА
Олена Лисенко
Керівниця комунікаційного напряму
legal100.pr@gmail.com | facebook.com/helena.kvitochka

ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ, ЯКІ БАЖАЮТЬ
ПРИЄДНАТИСЯ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
Наталія Шумінська
Координаторка гарячої лінії
0 800 308 100 | volunteerslh@gmail.com
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НАШІ ДОНОРИ

$ 81 400

$ 57 600

$ 2 400
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0 800 308 100

legal100.org.ua
facebook.com/yursotnya
facebook.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya

